
Norgesmesterskapet i Quiz 2015

Lag

Runde 2



SPØRSMÅL 1

Jutulhogget, en av Nord-Europas lengste canyoner, går 
mellom hvilke to dalfører? 



ØSTERDALEN og RENDALEN



SPØRSMÅL 2

Hva kalles denne typen tak, oppkalt etter en fransk 1600-
talls-arkitekt? 





MANSARD-tak



SPØRSMÅL 3

Samuel Peyps var engelsk parlamentsmedlem og 
admiralitetssekretær på 1600-tallet. Hva er det som særlig 
gjør at han huskes for ettertiden? 



Han skrev en (detaljert) DAGBOK 

(om livet i London på 1660-tallet)



SPØRSMÅL 4

Hvilken idrettsgren ble strøket fra lista da IOC i 2013 
reduserte antall faste OL-idretter fra 26 til 25? Dette skulle 
gjøres gjeldende fra 2020, men seinere samme år vant de 
en avstemming mot flere nye idretter og ble tatt inn igjen 
på 2020-programmet. 



BRYTING



SPØRSMÅL 5

Biskop Oscar Arnulfo Romero ble i 1980 drept mens han 
forrettet messe, etter alt å dømme av en dødskvadron som 
handlet etter ordre fra en høytstående politiker. I hvilket 
land skjedde dette? 



EL SALVADOR



SPØRSMÅL 6

"Rom - åpen by" (norsk tittel) var gjennombruddsfilmen til 
hvilken regissør?.



Roberto ROSSELINI



SPØRSMÅL 7

Hvilket flagg er dette (det ble innført i 1924)?





KRONPRINSFLAGGET



SPØRSMÅL 8

Hva heter dataspillet laget av Id Software i 1992, hvor du 
spiller soldaten BJ Blazkowicz? Spillet, som selv om det på 
ingen måte var det første innen sin sjanger, har i ettertid 
fått mye av æren for å ha gjort FPS-sjangeren populær. 



WOLFENSTEIN 3D



SPØRSMÅL 9

Hvem er kjent som "the father of american music", og 
skrev sanger som Oh! Susanna, Old Folks At Home og 
Beautiful Dreamer? 



Stephen FOSTER



SPØRSMÅL 10

Av landene som i sin helhet inngår i Melanesia, hvilket er 
det folkerikeste? 



PAPUA NEW GUINEA



SPØRSMÅL 11

Med en navn knyttet til det greske ordet for "bein", hva 
heter behandlingsformen Andrew T. Still utviklet på 1870-
tallet? Den er basert på tøying og bevegelse av muskler og 
ledd ut i fra en teori om at dette skal hjelpe kroppen til å 
lege seg selv. 



OSTEOPATI



SPØRSMÅL 12

Hvem har skrevet bøkene om bjørnen Paddington 
(Paddington bear)? 



Michael BOND



SPØRSMÅL 13

Hva heter kunsteren som regnes som Sveriges fremste 
tegner av troll og andre eventyrfigurer?





John BAUER



SPØRSMÅL 14

Hvilken filosofisk empirist (1711-1786) regnes å være den 
første som tok opp det problematiske med å slutte fra «er» 
til «bør», også omtalt som «den naturalistiske 
feilslutning»? 



David HUME



SPØRSMÅL 15

Hvor mange av landene som har arrangert verdens-
mesterskap i fotball for herrer, har selv aldri vunnet 
turneringen? 



8 (Sveits, Sverige, Chile, Mexico, USA, 

Sør-Korea, Japan og Sør-Afrika)



SPØRSMÅL 16

I hvilken kommune i Akershus ligger Raknehaugen, Norges 
største gravhaug? 



ULLENSAKER



SPØRSMÅL 17

Fra hvilken bok i Bibelen er teksten til The Byrds-sangen
"Turn, Turn, Turn" hentet? Sangen starter slik:
To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose under heaven.
A time to be born, a time to die.
A time to plant, a time to reap.......



FORKYNNEREN/ PREDIKEREN/ PREDIKANTENS BOK



SPØRSMÅL 18

Smakstilsetningen kapers kommer fra kapersbusken. 
Hvilken del av busken brukes når man skal lage kapers?



BLOMSTERKNOPPENE



SPØRSMÅL 19

Hvilken tegner sto bak Mad Magazines 'The Lighter Side of
…', hvor tegnerens alter ego Roger Kaputnik ofte dukket 
opp? Han tegnet for Mad fra 1956 til sin død i 2002.



Dave BERG



SPØRSMÅL 20

Hva heter denne "rosabloggeren og kjernefysikeren", også 
er kjent fra TV-programmet "Big Bang"? 





Sunniva ROSE



SPØRSMÅL 21

Hvilken kjemisk forbindelse blir industrielt fremstilt 
gjennom Haber-Bosch-prosessen? 



AMMONIAKK - NH3



SPØRSMÅL 22

Hva kalles læren om dyrkede frukttreslag? 



POMOLOGI



SPØRSMÅL 23

Hva heter denne majestetiske fjellrekken på Senja?





OKSHORNAN (DEN KALLES OGSÅ DJEVELENS TANNGARD)



SPØRSMÅL 24

Anne Lise Gjersem representerte Norge i vinter-OL 2014, i 
hvilken idrett?



KUNSTLØP



SPØRSMÅL 25

Hvem hører vi her synge "Remembering Marie A." fra 
Berthold Brechts teaterstykke Baal? 



David BOWIE


